
שיתוק מוחין

Cerebral Pulsy

CP



Cerebral Palsy – מוחישיתוק 

של ליקויים קבועים של התפתחות התנועה והיציבהקבוצה •
שמיוחסות להפרעות לא  , גורמים לפעילות מוגבלת•

.מתקדמות שהופיעו במוח המתפתח של העובר או התינוק
:הליקויים המוטורים מלווים לעתים קרובות בהפרעות•

תחושה❖
(תחושת מנח ) פרספציה ❖
קוגניציה❖
תקשורת❖
התנהגות❖
אפילפסיה❖
.מישניות-ליקויים במערכת שריר שלד ❖
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CPל הגורמים

לפני הלידה
דלקת קרום המוח, אדמת-מחלות של האם •
חוסר בחמצן בדם האם•
סיבוכים בחבל הטבור או   -מצוקה עוברית •

התנתקותו
פגמים מולדים בהתפתחות המוח•



CPהגורמים ל 

במהלך הלידה
לידה מוקדמת•
(גרם1000-מתחת ל)משקל לידה נמוך במיוחד •
חבלה בזמן הלידה•
מחסור באספקת חמצן למוח הילוד•
שטף דם במוח•



CPהגורמים ל 

אחר הלידה
חבלה בראשו של התינוק המביאה לפגיעה במוחו•
חום גבוה מאוד בעקבות מחלה כלשהי•
מחלה הפוגעת ישירות במוח כגון דלקת קרום המוח•
פגיעות מוחיות ומניעת הגעת החמצן אל המוח•
בעיות במערכת העצבים המרכזית•



שכיחות שיתוק מוחין

Orpa Fucs-Bar

1000  /36 .2

לידה מוקדמת0. 98/  1000
לידה במועד 1. 38/  1000

%



(אטקסי, ספסטי)44%דיפלגיה           
33%המיפלגיה        
6%קואדריפלגיה    
4%אטקסיה           
12%דיסטוניים         

שכיחות סוגי שיתוק מוחין
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מושגים בסיסיים

שרירטונוס
.שרירי הגוףשל( התמידי)הכיווץ החלקי •
.טונוס נורמלי מסייע ליציבה•
.השריריםטונוס אחראי על ( צרבלום ) המוח הקטן •
הכרתי מסייע לשמור על טונוס השריר-גירוי עצבי תת•



מושגים בסיסיים
ספסטיות

.השרירמתיחתבזמןגבוהההתנגדות •
בזמן הנעה פסיבית של השריר ההתנגדות מתגברת עם  •

.המתיחההעלייה במהירות 



ליקויים בתנועה כתוצאה של טונוס לא  
תקין

קיצור קבוע של שריר או מפרק–קונטרקטורה

שינוי קבוע במבנה של עצם או מפרק–דפורמציה



ליקויים בתנועה כתוצאה של טונוס לא  
תקין

ברמה נוירולוגית
קושי בתנועה רצונית•
שווי משקל•

ברמה לא נוירולוגית
כמות וסוגי סיבי שריר•
חולשת שרירים•



ימוחשיתוקשל( סיווג ) קלסיפיקציה 

איכות הטונוס  
אטקסיהודיסטוניה, היפוטוניה, היפרטונוס•

Distribution-פיזור 

המיפלגיה, דיפלגיה, קואדריפלגיה
חוסר תפקוד   \תפקוד

רמות תפקוד5
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סיווג לפי איכות הטונוס



מאפיינים-היפרטונוס
תקינותשאינן תבניות תנועה ותנוחה אופייניות •
חסר במגוון וביכולת הפרדה: איכות תנועתית ירודה•
הגבלה ואיבוד טווחי תנועה•
חולשת שרירים•
סיבולת נמוכה•
להתאים לשינויים/להסתגל/ירידה ביכולת להגיב•

.מגביל  תנועה פונקציונלית יעילה\מפריע היפרטונוס



מתגברהיפרטונוסמצבים בהם 
תנועה•
מאמץ•
מצב הגוף נגד כוח הכובד•
גדילה•
כאב•
מחלה•
התרגשות,צפייה, צחוק, דאגה,פחד-ריגשייםמצבים •
.טמפ, אור, רעש-גורמים סביבתיים •



היפוטוניה

.  הנמוכה מהממוצע, רמת טונוס שריר בעת מנוחה•
(.פסיביות תנועתית)באה לידי ביטוי במיעוט תנועות •
כוח הכובד בעת שימור מנחי  למוקשיים בהתמודדות •

כדוגמת קושי בישיבה זקופה ליד משטח  , יציבה סטטיים
או קושי בעמידה זקופה גם לפרקי זמן  זמן עבודה לאורך 

קצרים
התעייפות מהירה של השרירים בעת פעילות הדורשת  •

(.  כדוגמת הליכה ממושכת)התמדה 
אצל  wישיבתחריגים כמויציבתייםכניסה למנחים •

מזה הקיים בישיבה  הפוךמנח רגליים, כלומר,ילדים
:מזרחית



HYPOTONIA

מצבים  
שונים  

היכולים  
לגרום 

להיפוטוניה



Dystonic / Dyskinetic CP

דיסטוניה



דיסטוניה

הפרעת תנועה שבה פעילות שרירית לא רצונית מופיעה •
וגורמת לתנועתיות  המשכי לתנועה או בלעדיה באופן 

.או למנחים בלתי תקינים/שחוזרת על עצמה ו
או מישני  ( תורשתי)=יכולה להגרם  באופן ראשוני מפגם גנטי •

. למחלה במוח כמו חוסר חמצן בלידה
מתבטאת כשינוי לא רצוני בדגם התנועה בעת  דיסטוניה•

.  ניסיון לביצוע תנועה מכוונת
וחומרתה משתנה לאורך זמן בהתאם הדיסטוניההופעת•

מצב  למצב הרוח או , המבוצעתלפעולה , למנח הגוף
.ההכרה

.מוגבראינה מלווה בהכרח בטונוס דיסטוניה•



דיסטוניהסוגי 
שכיחה בעיקר אצל  . תורשתיתבדרך כלל –כללית דיסטוניה

.  מתחילה בדרך כלל בגילאים צעירים. יהודים אשכנזים
.דיסטוניההצורה הקשה ביותר של זוהי 

.מתחילה בגפיים התחתונות ולאט עולה למעלה
אשר מופיעה , שכיחה ביותרדיסטוניה–פוקאליתדיסטוניה
. בגוףמוגבלים במקומות

. 'וכובזרוע , שרירי הלוע, לצוואר, העיןסביב:לדוגמה
כגון נגינה או  , על ידי פעילות מונוטוניתמתעוררת דיסטוניה

.הקלדה
.אחדתוקפת יותר מחלק –סגמנטליתדיסטוניה

לדיסטוניההגורמת המידיסטוניה= Hemidystonia: לדוגמה
. באותו הצד של הגוףוברגלביד



Ataxia

אטקסיה

http://ataxia.enfermedadesraras.org/FA/FA-PRIN.gif


?מהי אטקסיה

,  או תנועות מגושמות של הגפייםקואורדינציהחוסר•
.  שריריםשאינן כתוצאה מחולשת

אטקסיה נוצרת כתוצאה מבעיות במערכת שיווי  •
או מערכת  , המוחון, (המערכת הווסטיבולרית)המשקל

(.  המערכת הפרופריוצפטיבית)תחושת המנח 
גפיים  , דיבור,תנועות עינייםאטקסיה יכולה להשפיע על•

.ויציבה



סוגי אטקסיה

וסטיבולריתאטקסיה . 1
.מאופיינת בקיום של ורטיגו•
לעמוד  וסטיבולריתכאשר מבקשים ממטופל עם אטקסיה •

, הוא יהיה מסוגל לעשות זאת, כששתי רגליו צמודות
.  אולם יתקשה לעשות כן כשעיניו יהיו עצומות

יכולה להיגרם מנגעים המערבים  וסטיבולריתאטקסיה •
.או הצרבלוםגזע המוח,את האוזן הפנימית



סוגי אטקסיה

צרבלריתאטקסיה . 2
אטקסיה כזו נוצרת מנגעים הקיימים על המוחון או אחד  •

.  מחיבוריו של המוחון למוח הגדול או לגזע המוח
סדירות  -המאפיינים הקליניים של אטקסיה כזו כוללים אי•

.  של תנועות רצוניותובכוח התנועהבקצב 
.להיפוטוניהקשורה פעמים רבות •



סוגי אטקסיה

אטקסיה תחושתית. 3
אטקסיה תחושתית נובעת מפגיעה של מסלולים  •

כלומר הימצאות הגוף  , האחראיים על התחושה העמוקה
. ואיבריו במרחב

פגיעה בתחושה עמוקה יכולה להיגרם כתוצאה מפגיעה  •
בשורשי  , בעצבים תחושתיים במערכת העצבים ההיקפית

.השדרהעצב תחושתיים ובעמודות האחוריות של חוט 
.ברגלייםדיגדוגנימול או עלמדווחיםהמטופלים•



מאפיינים
(  ברמות שונות)טונוס נמוך •
לתנועהויציאה + בשמירה על מנח קושי •
תנועהבתכנון לקויה ושיבוש קורדינציה•
חיפוש אחר ייצוב, שימוש בבסיס רחב, תגובות שווי משקל לקויות•
פחד מתנועה•
יד-קושי בתאום עין•
תנועות קופצניות•
(הפרעת דיבור מוטורית)דיסארטריה •



עקרונות טיפול

.ארגון, דירוג , תיזמון, דגש על רצף תנועתי•

משקל במצבים פונקציונאליים ורטיקאליים  שיווי תרגול •
.בתנועה





סיווג לפי פיזור



Quadriplegia

קואדריפלגיה

Tetraplegia: נקרא גם



קואדריפלגיה
מעורבות הגוף כולו•
כ פגועה יותר מגפה תחתונה"גפה עליונה בד•
:בעיות נלוות•

תקשורת-
ראיה-
התכווצויות אפילפטיות-
קוגניציה-
אורליים-קשיים מוטוריים -

:התמונה השכיחה לתבניות הפתולוגית
ריטרקציה/בפרוטרקציהכתפיים , מוגברפלקסוריטונוס –גפה עליונה •
פלקסורייכול גם , מוגבראקסטנסוריטונוס –גפה תחתונה •





קשה  היפרטונוס
:מבחינה קלינית

קושי ביוזמת תנועה•
חסר בתנועה•
כ בטווחי אמצע"בד-טווחי תנועה קטנים •
מתנועהפחד •
השפעת רפלקסים פתולוגים•
תגובות הגנה ושווי משקל חסרות•
קונטרקטורות•
דפורמציות  •



:  המשך התמונה הקלינית

:במעורבות של כל הגוף יהיה קושי רב מערכתי
נשימה-
עיכול-
אכילה-
דיבור-
ת ק ש ו ר ת-

ללא שליטה או השפעה על הסביבה, פוחדים מתנועה
מפוחדים רגשית-

לא יכולים לבטא את עצמם
"כלואים בגופם"



עקרונות טיפול  

לקבוע עם הילד         . עצמאות–מטרה פונקציונלית •
ומשפחתו

תנועתיות גוו, עבודה בטווחי תנועה גדולים•
שליטת ראש וגוו•
קונטרקטורותמניעת •
חינוכיהדרכת משפחה וצוות •
והעמדההושבה מותאמת •
אכילה בטוחה•
ניידות•
תקשורת  •



Diplegia
דיפלגיה



דיפלגיהמאפייני 
(  גפיים תחתונות)ת"ג: פגיעה בארבעת הגפיים ובגו•

(.גפיים עליונות)ע "מגיותר כ"בדרפגועות 

אך לא באיכות טובה–שליטת ראש טובה •

:   לרב קיימת עדיפות צד–סימטריה •

טובותכ "בד–ע "גפעילות •



המשך-דיפלגיהמאפייני 
וראשדרך פלג גוף עליון –העברות משקל •
למשען וללקיחת  , וחגורת כתפייםע "גסומך על –מעברים•

הגוףרוב משקל 
המאמץ לאורך זמן מקלקל את . תפקודיות–גפיים עליונות •

התנועהאיכות 
חוסר פעילות בעיקר בשרירי הבטן  , לרוב טונוס נמוך–גו•

האלכסונים
לקויהשליטה –אגן•
CROUCHדגם –גפיים תחתונות •





הדיפלגעל תנועת היפרטונוסהשפעת 
•

פלג גוף עליון–יוזם תנועה טוב יותר •

פחות הפרדה ופחות תנועתיות בפלג גוף תחתון•

פחות אפשרות לפתח שליטה בפלג גוף תחתון•



הדיפלגעל תנועת היפרטונוסהשפעת 
•

יותר קיבועים על חשבון תנועתיות ושליטה•

בפלג גוף תחתוןקונטרקטורות-טווחים אובדן •

או יותר  ( עם עזרים)ע "בהליכה יותר משקל על ג•
קיבועים בכתפיים ואגן

בהמשך איבוד איכות בגפיים העליונות•



על רקע פגותדיפלגיה

אסימטריה, נוקשות בגפיים, נמוך בגוטונוס •
פרספציהבעיות •
(:  50%-70%)לקויי ראיה  •

לקויים בעין
בתפיסה חזותית

הכרות לקויה של פלג גוף תחתון•
התמצאות ותכנון  , עומק, ממדית-קושי בתפיסה תלת•

במרחב
הלמידליקויי-מכךכתוצאה•



עקרונות טיפול

פלג גוף תחתון   –הכרות גוף •
אקטיביות גו לשיפור עמידה והליכה•
וסקולרית-קארדיוחיזוק שרירים וסיבולת •
עם ואיזה אביזר עזר מתוך ראית  / שיקול בלי: הליכה•

צרכי הילד בהווה ובעתיד  
התייחסות לבעיות פרספציה•



ע לניידות"הסיכון בהסתמכות יתר על ג

בדרגת פגיעה קלה ובינונית יהיו  דיפלגיהילדים עם 
ככל שיתרוממו נגד כוח הכובד יסתמכו יותר על  . ניידים

'  מוטהשנים יהיו בסיכון לאיבוד פלג גוף עליון ובמשך 
ADL, עדינה

:לכן
עזר כבר מגיל צעירזהירה של אביזרי בחירה עלדגש



Hemiplegia
המיפלגיה



מאפיינים

חד צדדי  היפרטונוס: אסימטריה•
על שלבים התפתחותייםדילוג , איחור התפתחותי•
במודעות וחציית קו האמצעחוסר •
חקירה ירודה של הגוף והסביבה•
תנועתיותבוריאציותחסר •
בעיות וויזואליות•
לקויים סנסורים ספציפיים•
(40%-כ) בעיות שפה •
לקויות למידה•
תקשורת, קוגניציה, לקויים בהתנהגות•
אפילפסיה•





עקרונות טיפול

.ותפקוד בילטרליסימטרייה•
,  צדדית-הארכה ואקטיביות דו•
צדדית על גפיים עליונות ותחתונות תוך  -נשיאת משקל דו•

.תנועה
.תנועתי-מגוון תחושתי •
.התייחסות לראיה•
.התייחסות לאכילה•
.ארגון הסביבה•



בטפול כשותפים          ההורים מעורבות •
מלאים ופעילים  

.בכדי לאפשר לילד לממש את יכולותיו

לעידוד  תנועתית-תחושתיתטיפול מוקדם תוך התייחסות •
של הצד המעורב ליזום תנועה ופעילות

פונקציונלי עם\טיפול חייב להיות אקטיבי•
.העברה לחיי היום יום



תיפקודסיווג לפי 



GMFCS
Gross Motor Function  Classification 

System

חלוקת רמות הפגיעה לפי תפקוד 
מוטורי

:1רמה 
מעורבות מינימלית•
הילד משיג אבני דרך התפתחותיים מוטוריים•
בקואורדינציהמסויימותבעיות •

:2רמה 
הילד הולך ללא צורך בסדים או קביים בבית למרחקים  

מסוגל לעלות במדרגות עם החזקה  . קצרים מחוץ לבית
במעקה אך לא מסוגל לרוץ או לקפוץ



GMFCS
Gross Motor Function  Classification 

System

: 3רמה 
(יתכן עם תמיכה באגן או בחזה)רגיל כסאהילד יושב על •
הולך עם סדים או קביים ויכול לעלות במדרגות עם  •

.  עזרה של מבוגר
הילד איננו הולך בטיולים למרחקים ארוכים או כאשר  •

.הקרקע לא אחידה
:4רמה 

הילד יכול ללכת מרחקים קצרים בהליכון ובהשגחה אבל •
לא על קרקע יש קושי להסתובב ולשמור על שיווי משקל 

.אחידה
הילד יכולים  . משתמש בעיקר בכיסא גלגלים בקהילה•

.בכיסא גלגלים ממונעלעמצאותלהגיע 



GMFCS
Gross Motor Function  Classification 

System

:5רמה 
לילד יש מגבלה בתנועה רצונית וקושי לשמור על מנח  •

.  גוף יציב כנגד כוח המשיכה
.  כל תחומי הפעילות מוגבלים•
. י אדם אחר"אינו עצמאי בניידות ומועבר ע•
להפעלה עצמאית עם כיסא  חלק מהילדים יכולים להגיע•

.  ממונע עם התאמות משמעויות
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